คําจารึก

คําปริวรรต

คําอ่ าน : ฉํ่า ทองคําวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๘)

คําปริวรรต : ฉํ่า ทองคําวรรณ (พ.ศ. ๒๕๐๘)

๑. _ _ _ ( ศิลา แตก) _ สบับรุ ุษ

๑. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ สัปปุรุษ

๒. _ _ _ _ _ _ โลการถจรรยานี

๒. _ _ _ _ _ _ โลการถจรรยา(๑) นี ้

๓. (แก่) น้ าเราด้ วยตนด้ วยปากด้ วยใจบ่มีไห้ คลาดคลา (า)

๓. (แก่) น้ าเรา ด้ วยตน ด้ วยปาก ด้ วยใจ(๒) บมิไห้ คลาดคลา (า)

๔. (จ) ลาจลแท้ จิงแลภยอนตรายแห่งน้ าเราก่ดีแห่ (ง)

๔. (จ) ลาจล(๓) แท้ จริงแล ภัยอันตรายแห่งน้ าเราก็ดี แห่ (ง)

๕. ราชสมบัดติน้าเราก่ดีเราบ่จงจักไห้ บงั เกิดมีเลย

๕. ราชสมบัติน้าเราก็ดี เราบจง(๔) จักให้ บงั เกิดมีเลย

๖. อุบทรวอันไดอันนิงหากเกิดมีแก่น้าเราแลเราได้

๖. อุปัทวะอันใดอันหนึง่ หากเกิดมีแก่น้าเรา และเราได้

๗. รู้เราก่จกั ช่วยน้ าเราให้ มีสขุ ชู่ประการไน (ปรมาณมี)

๗. รู้ เราก็จกั ช่วยน้ าเราให้ มีสขุ ซูป่ ระการ(๕) ใน (ประมาณมี)

๘. เท่านีเปนคําพระสตัยปฏิญาณแห่งเราแลด้ วย

๘. เท่านี ้ เป็ นคําพระสัตย์ปฏิญาณแห่งเราแล ด้ วย

๙. บุญญาภิสนทอันไหญ่นีธรรมอันพิเศษพระพุท

๙. บุญญาภิสนท์(๖) อันใหญ่นี ้ ธรรมอันพิเศษ พระพุท-

๑๐. ธเจ้ าทงัหลายได้ เถิงแล้ วน้ นจั งให้ สมริ ทธิแก่เรา

๑๐. ธเจ้ าทังหลายได้
้
เถิง(๗) แล้ วนัน้ จงให้ สมั ฤทธิ์(๘) แก่เรา

๑๑. ไนอนาคตกาลเทพดาอารักษอ่ยไู นมงคลจกัราพา (ล)

๑๑. ในอนาคตกาล เทพดาอารักษ์ อยู่ในมงคลจักราพา (ล)(๙)

๑๒. _ _ _ _ _ _ _ (พระ) ทธเจ้ าจงมาอนุ (โมทนา) _ _ _

๑๒. _ _ _ _ _ _ _ (พระพุ) ทธเจ้ าจงมาอนุ (โมทนา) _ _ _

คําอ่ าน : โครงการวิจยั : การปริ วรรตและชําระจารึกล้ านนา
(พ.ศ. ๒๕๕๑)

คําปริวรรต : โครงการวิจยั : การปริ วรรตและชําระจารึกล้ านนา
(พ.ศ. ๒๕๕๑)

๑. _______________________บุรุษ

๑. _______________________บุรุษ

๒. __ดเพิ(อจกใหแลวโล)การถจรรยานี

๒. __ดเพื่(อจักให้ แล้ วโล)การถจรรยานี ้

๓. ______(ว)ยตนด้ วยปากด้ วยใจบ่มีไห้ คลาดคล(า)

๓. ______(ด้ ว)ยตนด้ วยปากด้ วยใจบ่มิให้ คลาดคลา(า)

๔. ______จิงแลภยอนตรายแห่งน้ าเราก่ดีแห่(ง)

๔. ______จริ งแล ภัยอันตรายแห่งน้ าเราก็ดี แห่(ง)

๕. ______ัดติน้าเราก่ดีเราบ่จงจักให้ บงั เกิดมิเลย

๕. ______ัดติน้าเราก็ดี เราบ่จงจักให้ บงั เกิดมีเลย

๖. ______อนัไดอนันิงหากเกิดมีแก่น้าเราแลเราได้

๖. ______อันใดอันหนึง่ หากเกิดมีแก่น้าเรา แลเราได้

๗. ____จักช่วยน้ าเราให้ มีสขุ ชู่ปรการ ในประมาณ

๗. ____จักช่วยน้ าเราให้ มีสขุ ซูป่ ระการ ในประมาณ

๘. __(นี)เปนคําพระสตัยปฏิญาณแห่งเราแล ด้ วย

๘. __(นี ้)เป็ นคําพระสัตย์ปฏิญาณแห่งเราแล ด้ วย

๙. __ญาภิสนทอนัไห̅ญนี ธรรมอันพิเศษพระพุท

๙. (บุญ)ญาภิสนท์อนั ใหญ่นี ้ ธรรมอันพิเศษ พระพุท-

๑๐. __จาทงัหลายได้ เถิงแล้ วน้ นั จงให้ สมริ ทธิแก่เรา

๑๐. (เ)จ้ าทั ้งหลายได้ เถิงแล้ วนัน้ จงให้ สมั ฤทธิ์แก่เรา

๑๑. ______พดาอารักษอยู่ในมงคลจกัราพา

๑๑. ______(เท)พดาอารักษ์อยู่ในมงคลจักราพา

๑๒. (ล)_______________(พระพุ)ทธเจ้ าจงมาอนุ (โมทนา)__

๑๒. (ล)_______________(พระพุ)ทธเจ้ าจงมาอนุ(โมทนา)__

